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DRAAIBOEK HEROPENING ACCOMMODATIE 

A.C.P. “LES POINTEURS” 

 

 

 

 

HOUD OOK NU 1,5 METER AFSTAND. 

 

ZO  BLIJVEN WE HOPELIJK ALLEMAAL GEZOND. 

 

DENK AAN JEZELF, JE MEDE CLUBLEDEN en ONZE GASTEN. 

 

Dit draaiboek is opgesteld door het bestuur, teneinde een verantwoorde heropening mogelijk te 

maken. Daarnaast geeft het de spelregels weer hoe we op en later in de accommodatie van A.C.P. 

“Les Pointeurs” tot nader order met elkaar om zullen moeten gaan. 

 

Het is een coproductie van Cees de Heij, Gerard Koreman en Frans Walvis. 

E-mails met opmerkingen en suggesties kunnen jullie sturen naar:   

Cees de Heij  - deheij.cees@gmail.com  

Frans Walvis  – frans.walvis@kpnmail.nl 

Gerard Koreman - gkoreman@outlook.com 

 

Versie Datum 

1 2-5-2020 

2 5-5-2020 

3 7-5-2020 

4 11-5-2020 

5 18-5-2020 
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1. ALGEMEEN 
Het bestuur heeft medio april het initiatief genomen om (alvast) voorbereidingen te 
treffen voor een intelligente heropening van de accommodatie van Les Pointeurs. We 
streven er naar dat dit draaiboek bijdraagt aan een vlotte heropening van de sinds 12 
maart jl. gesloten accommodatie. We hebben op 18 mei vernomen dat we aan de slag 
mogen op de buitenaccommodatie, mits we ons aan de RIVM protocollen houden. 
 
Onze bestuurlijke uitgangspunten zijn: 

 Het welzijn van onze leden, hun familie en hun vrienden, zowel qua gezondheid 
als waar het de onderlinge sociale contacten betreft. 

 We vragen onze leden en alle andere bezoekers van onze accommodatie om een 
grote mate van zelfdiscipline te betrachten en eigen verantwoordelijkheid te 
nemen. 

 We volgen de aanwijzingen van de overheid, RIVM, gemeente Alphen aan den 
Rijn, NOC*NSF en de NJBB. 

 De maatregelen die we nemen voor de Pointeurs accommodatie zijn niet 
vrijblijvend. Ze zijn verplicht om door iedere bezoeker van onze accommodatie 
opgevolgd te worden. 

 Dit draaiboek is van toepassing zo lang als het bestuur dat vanuit voorgaande 
uitgangspunten nodig acht. 

 
De accommodatie van A.C.P. “Les Pointeurs” is gevestigd aan de Olympiaweg 2B te 
Alphen aan den Rijn - in sportpark ‘Zegersloot-Zuid’ - en omvat het geheel dat binnen 
onze hekken ligt, zowel binnen als buiten. 
 
Overal waar in het draaiboek alleen gesproken wordt over ‘leden’, ‘persoon’, ‘hij’ en 
‘hem’ - we doen dit voor de leesbaarheid – wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld. 
Mannen en vrouwen hebben in het pétanque dezelfde rechten en plichten. 
 
Het draaiboek is vastgesteld in de bestuursvergadering de dato 11 mei 2020. 
 
We hebben het draaiboek op 12 mei ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente 
Alphen aan den Rijn. We hebben op 18 mei de gemeentelijk goedkeuring ontvangen. Het 
bestuur heeft 20 mei as. als heropeningsdatum bepaald. 

 

2. ACCOMMODATIE 

a. Parkeerterrein plus fietsenstalling 
Het parkeerterrein en de fietsenstalling dienen verplicht gebruikt te worden. Voor de 
auto’s is dat geen verrassing. Die staan er al jaren keurig. 
 
We wijzen er op dat de (brom)fietsen verplicht in de fietsenstalling geplaatst moeten 
worden. Jullie kunnen deze bereiken via het onlangs nieuw geplaatste hek. (Brom)fietsen 
mogen zonder uitzondering niet langs het hek richting de kantine en/of bij de banen 
gestald worden. Scootmobielen mogen eveneens niet langs het hek richting de kantine 
geparkeerd worden. Deze kunnen voorbij het ‘schuilhok’ geparkeerd worden. 
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Het tegelpad van de parkeerplaats en fietsenstalling naar de kantine en de banen is 3 
meter breed. Het is via op de grond aangebrachte linten in 2 lanen verdeeld om de 
ingaande en uitgaande stroom bezoekers te scheiden binnen de 1,5 meter samenleving; 
zie foto 1 in de fotobijlage. Via pijlen worden de stromen geleid. 
 

b. Kantine 
De kantine blijft voorlopig gesloten.  
Alleen bestuursleden, resp. de verantwoordelijk corona coördinator hebben een sleutel 
om in noodgevallen, bijv. de AED te kunnen bereiken.  
 
Als de kantine weer open mag, gelden de volgende regels: 
De enige ingang tot de kantine is de deur die zich halverwege het tegelpad  aan de zijkant 
bevindt. Deze deur mag niet als uitgang gebruikt worden. 
 
Het zal niet mogelijk zijn de garderobe te gebruiken, omdat we daar geen 1,5 meter 
afstand kunnen realiseren. Tevens willen we niet dat er jassen dicht bij elkaar kunnen 
hangen. Er mag slechts één persoon of één man/vrouw met partner tegelijk in deze 
ruimte aanwezig zijn. 
 
De muntenautomaat wordt voor de duur van de werking van dit draaiboek buiten 
gebruik gesteld. We verwachten van ieder lid en iedere bezoeker dat men gebruik maakt 
van het contactloos pinnen. 
 
De toiletten voor dames en heren mogen, na heropening, respectievelijk slechts door 
één vrouw of één man tegelijk bezocht worden. Na toilet bezoek is handen wassen met 
zeep en water verplicht. 
 
Inmiddels is na de ministeriële persconferentie van 6 mei 2020 wel duidelijk dat de 
kantine, c.q. de bar in ieder geval tot 1 september as. gesloten zal moeten blijven.  
We hebben in de kantine wit tape op de grond aangebracht met daarin witte pijlen die 
de verplichte looprichting aangeven. Tevens zijn er 1,5 meter afstand herinneringen bij 
de bar aangebracht. 
 
Het is nu nog onduidelijk of ook de toiletten tot 1 september gesloten zijn of dat deze per 
1 juli al open mogen; gelijk met bijv. campings etc.. De vraag ligt bij de gemeente.  
 
De uitgang van de kantine is aan de kant van het terras naar de buitenbanen. De uitgang 
mag niet als ingang gebruikt worden. 
 
De vereniging stelt handgel ter beschikking aan de medewerker in de kantine en in de 
keuken. Daarmee zal eveneens het pinapparaat worden gereinigd. 
 
In de gehele kantine is 1,5 meter afstand houden verplicht. 
Het aantal zitplaatsen in de kantine en op de verdieping boven de kantine is daardoor 
zeer beperkt. Het zijn er maximaal 16 in de kantine en 16 op de verdieping. Meer is niet 
toegestaan. Laat de tafels en stoelen staan waar ze zijn neergezet. 
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Boven de bar zijn spatschermen aangebracht voor de veiligheid van de bar- en de 
keukenmedewerker en de persoon die voor de bar staat. De ruimte onder het 
spatscherm is zodanig dat een flesje bier er ook onder door past! Zie foto 2 fotobijlage 
 
N.B. hoe reinigen we na 1/9 lege glazen? Tijdelijk overgaan op eenmalige glazen! 
Wat doen we met lege bierflessen die teruggebracht worden? Een krat neerzetten! 
We rekenen op jullie medewerking, omdat het wachten voor de bar, binnen de 1,5 meter 
regel, wat langer tijd zal nemen dan we gewend waren. 
 

c. Wedstrijdtafel 
Boven de wedstrijdtafel zijn spatschermen aangebracht voor de veiligheid van de 
wedstrijdleider(s) en/of de scheidsrechter(s) en het lid en/of de bezoeker die voor de 
wedstrijdtafel staat. De ruimte onder het spatscherm is zodanig dat de noodzakelijke 
handelingen qua licenties en vragen kunnen geschieden. Zie foto 3 fotobijlage. 
 
Buiten de wedstrijdleider(s) en de scheidsrechter(s) mag er niemand achter de 
wedstrijdtafel komen. 
 
Voor de wedstrijdtafel is 1,5 meter ruimte gecreëerd . 
 

d. Boulodrôme 
Het boulodrôme is tot 1 september as. gesloten. 
In de hal is het aantal banen alvast gehalveerd om 1,5 meter afstand mogelijk te maken. 
Er zijn maximaal 8 banen beschikbaar om te spelen. De banen met de even nummers. 
De scoreborden op de banen met de oneven nummers zijn daartoe afgedekt. 
Er kunnen derhalve maximaal 32 spelers – in doubletten – binnen spelen. 
 
Het is de bedoeling dat het tegelpad in de hal vrij blijft voor spelers die van en naar de 
kantine willen lopen. De mogelijkheid tot vrijhouden van het tegelpad is er omdat er per 
spel 2 banen breed beschikbaar zijn; ga op de baan staan en houdt 1,5 meter afstand. 
 
Indien dit draaiboek nog van toepassing is als de NPC 2020/2021 daadwerkelijk van start 
gaat – in het schema is zaterdag 19 september as. de eerste speeldag – impliceert dit dat 
er 3 of 6 van de 8 banen voor de NPC worden ingericht. We hebben dan veel te weinig 
ruimte voor de recreanten op zaterdagmiddag. De recreanten zaterdagen worden, na 
heropening van het boulodrôme, verplaatst naar de zondagmiddagen. 
 

e. Buitenbanen 
We hebben in alle drie de buitenbakken banen van 3,2 meter breed gecreëerd door het 
aanbrengen van rood witte linten. Tussen de banen is een vrije ruimte van 2,5 meter.  
De rood witte linten hebben vanuit het door de NJBB vastgestelde ‘Reglement voor de 
Pétanquesport Plus’ (RPS Plus) de functie van verlieslijnen. Zie  fotobijlage. 
Per bak zijn er 6 banen beschikbaar. In totaal hebben we 18 buitenbanen beschikbaar. 
Er kunnen derhalve maximaal 72 spelers – in doubletten – buiten spelen. 
 
We hebben ook buiten met pijlen vaste looplijnen – minimaal 2,5 meter breed - bepaald 
naar de banen toe en van de banen af, waardoor de 1,5 meter gehandhaafd kan blijven. 
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f. Terras 
Teneinde t.z.t. 1,5 meter afstand te kunnen realiseren zijn er stoelen en tafels van het 
terras verplaatst richting de banken elders buiten. Deze dienen daar te blijven staan. 

3. PÉTANQUE SPELEN 
Het 1,5 meter afstand houden vraagt om alertheid van alle spelers en gedurende alle 
partijen. We gebruiken geen scoreborden, alleen eigen tellers. 
 
We spelen alleen in tête-a-tête of doublet, resp. alleen of 2 personen per team. Als 
doublet samen kijken bij een boule situatie is niet toegestaan.  
 
Het alert zijn begint al bij het kijken met wie en tegen wie moeten we spelen. Er zal rond 
het bord of het aangeplakte wedstrijdschema een (halve) cirkel met 1,5 meter diameter 
moeten worden aangehouden. Waar mogelijk zal dit worden aangegeven door lijnen op 
de vloer. 
 
Handen schudden voor of na een partij is niet toegestaan. 
De persoon die voor de partij kan beginnen tosst, raapt zijn eigen toss munt weer op. 
 
Elke speler in een partij dient zijn eigen houten but te hebben. Er zijn derhalve in elke 
doublet partij 4 verschillende gekleurde houten buts nodig. Elke speler raakt alleen maar 
zijn/haar eigen but aan, zowel bij uitwerpen als bij oprapen. Het dragen van een 
handschoen bij het but uitgooien is zeker een optie om het issue van 4 buts te 
ondervangen. 
 
Per partij wordt afgesproken welke speler als enige de ring oppakt en verplaatst. Na elk 
spel wordt de ring gedesinfecteerd 
 
Elke speler raakt alleen zijn/haar eigen boules aan, c.q. raapt deze zelf op. 
 

4. HANDHAVING 
Het bestuur stelt een corona coördinator aan die op de dagen dat de Pointeurs 
accommodatie open is de autoriteit heeft om binnen de regels van dit draaiboek te 
handhaven. De corona coördinator zal voor een ieder zichtbaar zijn. 
 
Er zal een exemplaar van dit draaiboek op de accommodatie aanwezig zijn. 
 
De verantwoordelijke persoon kan mensen (1) aanspreken, (2) waarschuwen en (3) 
vragen de accommodatie met onmiddellijke ingang te verlaten. Er is op dat moment 
geen beroep mogelijk tegen uitgereikte waarschuwingen en/of verwijderverzoeken. 
 
De verantwoordelijke persoon zal rapporteren aan het secretariaat over elke uitgedeelde 
waarschuwing en/of verzoek tot verwijdering, onder vermelding van datum, naam van 
de persoon en een korte omschrijving van de aanleiding. 
 
Leden die vanuit de regels in dit draaiboek verwijderd zijn, kunnen zich naderhand 
binnen de geldende Statuten en het Huishoudelijk Reglement bij het bestuur melden.  
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5. TOT SLOT 
We willen weer zo gauw als dat verantwoord mogelijk is de sociaal en sportief veilige 
omgeving worden die Les Pointeurs al meer dan 35 jaar is. 
 
We realiseren ons dat de meerderheid van onze leden en onze bezoekers behoort tot de 
risicogroep ter zake de covid-19 infectie. 
 
Het bestuur is blij dat we op woensdag 20 mei as. weer beperkt mogen heropenen, 
omdat de gemeente met ons Draaiboek heeft ingestemd. 
 
We zullen de leden aangeven dat er geen toiletbezoek mogelijk is met een gesloten 
kantine. 
 
We zullen overwegen om te werken met tijdslots voor groepen, voor zolang de toiletten 
onbereikbaar zijn. Tijdsloten als volgt: groep 1 van 13.00 – 14.30 uur en groep 2 van 
15.00 – 16.30.  
 
We zijn niet bereid om concessies te doen aan de veiligheid voor alle leden en bezoekers. 
 
Zoals de zaken er nu voorstaan, zal Les Pointeurs met het TOGS bedrag en de door het 
ministerie van VWS aangekondigde compensatiefonds huur de resterende maanden van 
2020 aan haar verplichtingen kunnen blijven voldoen. 
 
We houden er evenwel ook rekening mee, dat we in 2020 als vereniging minimaal een 
gelijk aantal leden als in 2019 zullen gaan verliezen door opzegging, leeftijd of overlijden 
en een significant lager aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen. In heel 2019 meldden 
zich 20 nieuwe leden aan, in 2020 heeft zich tot nu toe 1 nieuw lid aangemeld. Per saldo 
zal dat een teruggang in ledental inhouden met alle toekomstige consequenties voor (1) 
het aantal beschikbare vrijwilligers en (2) de financiën van Les Pointeurs. 
 
Het bestuur 
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6. FOTOBIJLAGE 
 

 

 
Foto 1 
 
Gang van de 
parkeerplaatsen naar 
(rechts) en van (links) 
de banen. 
 
We zullen nog pijlen 
op de vloer 
aanbrengen. 
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BINNEN IN DE KANTINE  

 

 
Foto 2 
 
De spatschermen 
boven de bar. 

  

 

 
Foto 3 
 
De spatschermen 
boven de 
wedstrijdtafel 
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BUITENBANEN  

 

 
Foto 4 
 
Indeling buitenbanen; 
6 banen a 3 meter om 
te spelen naast elkaar 
met 6 tussenbanen a 
2,5 meter , volgens 
aanwijzing NJBB 

 

 
Foto 5 
 
Buitenbanen vanaf de 
andere zijde 
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7. BIJLAGE MET REGELS VOOR ALLE LEDEN EN BEZOEKERS 
 We willen voor ieder lid en iedere bezoeker van de Pointeurs 

accommodatie weer de gezellige en veilige omgeving zijn, waar je op 
sportieve wijze pétanque kunt spelen. 

 Houd ook op de Pointeurs accommodatie overal 1,5 meter afstand. 

 Was minstens één keer per uur je handen met water en zeep. 

 Heb geduld, want het naleven van de regels zal van iedereen wat (meer) 
tijd vragen. 

 Respecteer alle aanwijzingen op de accommodatie, qua lijnen, pijlen en 
looprichtingen. Verander niets. 

 De kantine, garderobe en toiletten zijn nog afgesloten. 

 Er mag na opening slechts één persoon tegelijk op een toilet aanwezig zijn. 

 De bar is tot 1 september nog gesloten. Je kunt – als de bar open is - alleen 
contactloos pinnen. Munten kunnen voorlopig niet gebruikt worden. 

 De tafels en stoelen blijven binnen en buiten staan op de posities waar ze 
staan. 

 In de hal kunnen – voorlopig na 1/9 - maximaal 8 banen bespeeld worden, 
c.q. maximaal 32 spelers. Het tegelpad moet vrij blijven. Ga op de baan 
staan 

 Buiten kunnen maximaal 18 met lijnen afgezette banen bespeeld worden, 
c.q. maximaal 72 spelers. We spelen alleen tête-a-tête of doublet. 

 De op de buitenbanen aangebrachte rood/witte lijnen hebben de in het 
RPS Plus van de NJBB beschreven functie van verlieslijnen.  

 Iedere speler heeft zijn eigen gekleurde houten but en raakt alleen zijn 
eigen but aan.  

 Iedere speler raakt alleen zijn eigen boules aan 

 Per partij is er slechts 1 speler die de werpcirkel aanraakt. Na elk spel 
wordt de werpcirkel gedesinfecteerd. 

 De daartoe door het bestuur aangewezen persoon – zichtbaar aan zijn 
jasje - heeft bestuurlijk mandaat om je te waarschuwen en je te verzoeken 
de accommodatie onmiddellijk te verlaten als je de regels niet naleeft. 

 Het oordeel van deze persoon is bindend. 

 Je zult aan zijn / haar aanwijzingen zonder voorbehoud onmiddellijk 
gehoor geven. 

 We voldoen aan de door de overheid, RIVM, gemeente, NOC*NSF en NJBB 
reeds gestelde en eventueel nog te stellen regels. 

 Deze regels zijn ontleend aan het door het bestuur vastgestelde en door 
de gemeente goedgekeurde draaiboek. 

 Deze regels gelden tot nader order. Het bestuur kan deze wijzigen. 
 
HET BESTUUR 


